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37663/2019 

P)JBLICAÇÃO 

0'7/0}/( ct 

APROVADO 

~ 

PROJETO DE LEI Nº. 12. 952 
(Douglas do Nascimento Medeiros) 

Revoga as Leis 2.022/1973, 2.093/1975, 2.116/1975 e 2.185/1976 · 
(aprovadas na 7ª Legislatura- 31/01/1973 a 31/01/1977). 

Art. P. São revogadas as seguintes leis: 

I - nl! 2.022, de 07 de novembro de 1973, que cria a Comissão de 

Assistência ao Estudante-Case; 

II - nll 2.093, de 25 de março de 1975, que dispõe sobre organização e 

atribuições da Comissão Municipal de Trânsito; 

III - nl! 2.116, de 20 de junho de 1975, que institui a "Semana do Sorriso"; e 

IV - nº 2.185, de 06 de julho de 1976, que oficializa o "Baile da Palheta". 

Art. 2.!!. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Justificativa 

Este projeto abrange a necessidade de organizarmos as leis do Município, 
iniciando pelas que estão sem efeito, para uma melhor disposição do ordenamento jurídico no âmbito 
municipal. Esta proposta efetivará a revogação de normas que não produzem mais efeitos, pelo fato 
de que seus objetos deixaram de existir. Na prática, tais normas já estão revogadas tacitamente. 
Consideramos também a importância de mantermos atualizadas as situações dessas normas e1n nosso 
sistema de pesquisa. Lembramos que a revogação dessas normas não significa a eliminação de seus 
registros na Câmara Municipal de Jundiaí, que possuem uma riqueza histórica incomensurável. Tais 
normas permanecerão com os seus registros arquivados, ocorrendo apenas a alteração na situação 
referente à vigência. Desta forma, conto corri o apoio dos nobres Pares para a aprovação deste 
importante projeto de lei. 

Sala das Sessões, 27/06/2019 

fril:::: 
/phof 
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(Prac.t. n.'t. 1.3.?J.,l+--V/2 068) 

Jor.nal da Cidade 10/11/73 

câmara munlc;:!pal de Jundta1 
s. p. 

J.. dMARA. .MIDUCIPA.I. m JU.N.DIA:!t Eatado de São- Paulo, 
decl"etou e eu. ·mmBIQlm ~ÕRIO F!WfCO,. na qual.1.dade da seu Pr,a. 

. - . 
s1dente> PROMULGO, nos temos do paragrat'o 52 do art.tgo 30. do -
Dee:reto-Le:1.. Contpl.omentâ..r nD .. 9.; de 31 a:a dezembro de J. 969., a sa 
guinte l.eit-

J.:rt. D - .fica. C:r.i:ada no Munic!~o da J:undia! iS. Co
missão de .A.ss1.s~n.c1a a.o :EatUdante - CASE. 

P~o müco ... A CASE seri composta de einco ( ;i) 
membros dasigru,.doa entl"e Diretore3 de- e.$tâbel.eeim.entos 4e erur:ino 
.local.. 

Al-t. 2~ - Os CQntp<>:nentes da Comissão serio, a cr:ttí 
r1o do Pret'e:1.to, eseolh1dos para m :per!odo nunca superior a. 4 -
(quatro) anois. · 

..t.rt. 3Sl .. A !'inal:Ldade do CASE será a. (te propi.ei.8.%" 

aos al.unott carentes de recursos condiç&s qu.e pos_a1b1l1tem a co.Q. 
ti.nui.dade da seu estudo; e.:tr~és d.os 1JE1,gatnentos $: 

1) - anuidade total 
2) - nnui(l.ade parcial. 
3) ... ~ de .úta.tr!eul.a 

4-} - da.spl.\sa de viagens 

,') - aqu:J.sição de mater:1.al. eacol.a.:v .. 

§ 1.a - Co:n:to:me os easo:s, podez-ão os al.unos ser b,a ... 

nef':tc:I.ado::1 eau mais de m dos pagamentos l)'t'enstoa neste ~o. 
§ 2JI. .,, 'Estes :P!!t8atll$Jltos de-verão ser efetuados :pela 

e~ di:tetamente aos Bstabe1ecim.eutoa onde .se ef'etuarem as dea-

kt. 4Sl: - A CAD seJ.e<:i~ nos estabaleeim.entos de 
ensino do Mum.c:!pj.o o.s aJ:unos :reâlt!l.ent& desprovi.doa de condições 
t:1nru:iceí.l:'s.6> ec.n apl."00:t§:vel. neu.r.ncultltl1u eacoia:r, ps.m a eoncet.1-

l
1 &ão d.os h~:1.os pnvisto.s nesta lei.. 

f lfl ... o «a:.ome seJ..eti.vo,. àl.êrn d<> aspecto -ecOXl.Ôl:11.ico-r dO ............. """'"' ........ ,,. "" c:ri.tilriD de ~ 
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c-.âmàra- munlclpal de Jundiaf 
s.. p. 

eliidna~ ~ ~é~ão da e~pnc:1(}.<lde inta1~~ e ~u.l.tural., 

41.tl:'a.m de notas. . 
i 2J1 - Serio o'orud.de:rad.L'>S a.pro-va.d.os todos os que aJ. 

eançlU'elll çau. ~ ou supel'io.r a. cineo (5) • ~ebendo a conce:s
alo do bene:t!c:to por eri:t,rio de nota maior e em e,scál.a. ãec:reooen 
~ ..:it& ~o for a T~.rba. dotada destµtada em o:z:,ça11umto para a 
a.tSE. . 

.ut. 5S1. - .A. CABE pode:riÍ contar eàn um co::rpo docente 
pems.n.ente, ou para:. cada. Rl.eçno. escolhendo-se- pro.f'ess~• d.os 
ma:ts variados eoJ.&gi.oa de nossa terra • 

.Art.. ~ - Para ocon'tlr às despesas :proven:tente11 de.a, 
ta l.d o ~eutiTO da.ver! consi.gn.l;U' @ual.me.nte Terhaa prop:t'iU -
nos orçmn.entos. 

~. 'lfl - -O ehef'e d<> ~cut.i.vo deverá regttl.zwenta::r 
a presente J.e1 a.tê 30 d& .novabl'o da .l 973 • 

.A.rt.... ~ - Bata le~ ontr-u! em vigo.l' na data. de na 

CbB.X'a Huni~ilJ'l,J. de J'undi.ai, a112 $&te de novembro de 
ln.ll nel'<f8emtos e s~tcnta e t.~s. (O'J/ll/l. 973) 

Publl.cada e x-e~ztrada :ru: Sec:reta:r.:ta Ge1'al da Câm.a-
:ra. MUD.1cipal. de .r~, a sete de nc:rveiribro de mil novecentos e 
setenta e t:tb. (07/n/l. 973} ,,(/) · ,.,·- ·. 4,:..._··......,..;;;;.._--1-.. 

~l?anto (/ (ü~!~~g:rai. 
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Jorna.1 da Cidadé 27/3/75 
PREFl::ITIJRA 00 MIJNICl?IO O!! .JIJNDIAI 

f.l,t Mt" gtl~lt. H ,lfi ~E NA!Ç0.,5!;, l~f~ 
6 Pal.FEJTO on M\UlCef,tO tE l\lJCltAf, 
4A ai::o~do 41flll o q~• decr•tou • ~••• 
r• Hvah:t.-i. u HHH ol"tftnirta-= 
.-..UsMa Jt6 4h11 i'a./lJ/'/5, Pft&ltUU'A ..... , ... ,., ••...•...•..•...•.... 

"rt. 11' .. A euhsie Hah:l,a2 u Tr-iuJc:•~ / 
crf«4a ,-ia Ltll HuaJet,al ef llJa d•,,,. •~ta~r• fie, JJt, 
p.as•• • t•r .,.. ort••lzetio • •••• «trl~kl.ÇÕ.s rog~f•••• ,-t• , ..... ,.t. 1., .. 

Art • .2.t ... $ f'74$ldéttt• • "'· lllt.C~t'H 41t Cub -
aliltll41paJ tle Triasft•• ~•rie dosigRados~ «m pert•rt•• J•I• •r• 
~r•f4tft• H•alçtpat. •••~ atr•v•• •• D4e~•t• 4-'INJ:ri fix.r a / 

~u•n*1'•'• d• c1U1p•n-•t••• 
i Jf • he\H''*'> estu reJr«HntatiaJ. ·ff•t• iinl,! 

si. as 41ba••• • er1-,.l•ao$ 4frat•••nt• lnte~-.J•d~s •• ••ti• .. , ... 
i lt • Fe~i parte. 4a C011ts1io Mu•lclpal •• I 

Tr$~stt• ._ YerealMll'~ que ••r• f•élG•d• pa!Q ~~••tihlat• d• Ci• 
••r• ffu~lclpal d• i•n•l•f• 

5 Jf • oa servlç•s ptest•••• patos .. ••r•• fa 
Co•l••io K1111lcl1u11 •• Triitslt• si~ ffasltlaratos r•l•v••t••• / 
nã. ••••• t(>4tavl• r••-••r•é••• eessalv•d~ ~ tr1t•a ~o Ptl&i4e•t• 
••• fari J11• i srHCflc•t•• c:rh1sl.- p•l• LoJ "' lile. f• a, •• 
•,.•t:• tia f t71. 

Aft, $f • Clllila l C••ftsiG ffunlelpc! te Tr.aal• 
te ....... , 41 ,,., .... pUUHltt .. "º trbsits. ü cu,o , •• 
a.pat:hcl• •• a.nf•f1tl•• pro,nc• • Pl'ef•h• •• •lllt4le$ ••• 

vf••• •••••l•al•Jas. ••J•tfv••'• • ••1kr.,.f•• çe•f•rto~ hfsl•• 
H, IGHilltO • ttu Hf.41J" tl,a pOfll(f;l,tçn, atPflcaatlo ia ucassHa• 
l•ub • •~ hlt•ND• J1NiUco, priacJ,aJq•t• .o :tüJ1'• •••· 

f ~ .-.,t1tlilllelltt~r • •till2«fio 4es 1e,r•év•,...
pieflc-... ••P•cl•J-.•c• •• ,.rf••ero. ara .. oi 

•>• 4•t•r•f••~ • ltln•rlrlo • •• poato• tkl P!, 
ra4a ~ traaaport•• ~•Jatfv••• 

h)• fl~ar os: )$;ais dtl #StacfeaaateAtti 4• t~ 

. d-..,.··'--~··» 
e)~ eoRe•da~, p•r•itJr e~ .auterl~•r ••rvtçes 

•• er~$pcrtat =~••tlVG$ • •• ta:xts • fJ r • NtSJ)'l.etlvas • 
tarlfHJ 
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d)• f•~•r • ~iuailz•~ a, liatte• ~- R%eftet 

ff 4li'th4ifW1 
• •• ~~~Hlbll • 1:rif•t9 l!II$ DMi!MS. IIJ,u&bJ 

1;)• ,t~•••••-4r QS :hlrVJio~ 4• $erg.te•"'*· 
""'.-. • ttuF • ~••••• 111üi•• ll'•ntht..ra 11 wtn'fon cpae I 
4;'lf'Mt•• .. YfH ,-1,UcH -.11,fcfp•i•• 

ti• .s._.tt~•r •• vt•• ur~•••• • estr4••• •.!. 
atet..-••• ali111 C4MIO ro,wl..,~~" • 1faa•ll~ar • •~ vt1li%aslc,. 

•~t• 4t ~ Ã ~.-tt•i• ffv•l~J~41 «• Trcff•lto, 
44Slt~att:& ...._ t.v~s O.St• i•I• âGYcti~ ~•Rtto •• BD (•,.....Q• 

~• l ••••• •,t .. •••~ • ••• f•tl•••t• •~t•r1N!' • 
A~t~ sr• ist• i•l •ntr~ri •• vt1or aa ,ata 

• swa t,íilllUH!Ü .,.••••••• •• .flllJóllin» ~ eout:ir'lo .. .-.. ::. .. :.: ... -:; .. _ .. _. ....... 

PUJ~!IA,A 1 ~,~tSTRAIA IA irta.ETARJi ;E ftEGdtf0$ lüTE&IOS E 
J~lFPfCf$, •~• •tnt• * cln~~ tias do ~Is~- ~&rfc ckt .SJ • ..
~-t••to• • ••t•nia • cf•c•, 
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Jornal da Cidade - 24/6/75 
t'RliWEITl.lf!A CO MUN!ciPlO Oll: JIJNOtA( 

LEI NO 2ll6, OE 20 OE JUNHO DE 197~ 

O PREFEITO DO MUMIC!PIO OE JUNO!Ar,• 
de acordo com o que decretou a Câm•
r& Municipal~ emsessão ordinária -
realfzada no dia.17.06.75, PROMULGA 
& vresente Lei,*·-··--------------~-

Art, 19 - Pica instftuida a *SEMANA 00 
SORRISO" no Munfefpio de Jundhf. que deveri ser comemorada 
anualmente na segunda quinzena de abf11 • 

.!rt. 29 - O Prefeito deveri baixar de
ereto regulamentando a presente lei dentro de sessanta (60} 
dias. 

Art. 39 - Esta Lei ~ntrarã em vigor na 
date de sua publicação. 

Art. 49" Revogam-se ~s disposições em 
eontrãrio .. 

(IBIS PEREIRA MAURO DA CRUZ) 
-Prefeito Municipa1• 

PUBLICADA E REGISTRADA Na S:EtRETARIA DE NEGUCIOS INTERNOS E Jj! 
R!DICOS !J.ll PREFEITURA IJIJ MUHIC!PIO DE JUl#IUAt. aos vinte dias 
do mês de junho de mit novecentos e setenta e cinco. 

(ARHÂLO 
Seeretir o de Negõcios 
lnte~ se Ju~fdicos 

/ 

-. 

-- .. --------1 
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"Jornal de Jundiaí" 07.07.76 
VRlll11!tTURA 00 MUN:c;!l'lo DU JUIID!AI 

I.E:t N9 :21851 DE 06 DE mo llE 19.16 

O Pim!'Er.t'O 00 MUNXC!PJ:o llE JUNDIAtr 
de acordo com o q'U$ decretou a cama 
ra Mun.tc.ipa.l. Ql1l -.essio o:rdtnãr.ta. _.;; 
reali:z:ada em 23/06/76, ~ a. 
presente Le.1..-------------

Art. 19 - Fica oficia.l:b1ado o "~ nA l?AL 

'l'A. •, roali:.tai!lo anu.a.l.meute no mês de .MA:IO pela. Soc.iedade Mws.ic 

e necreativa •un1ão l'!J:.'aSileira11 1 e.stabeleeida nesta e.idade. 

Art. 29 - E$ta lei. entrar.{ em vigor na d.ata 

de sua publicação~ revogadas as disposi.ções eJ1 contrário. -:--

PIJBLZo.DA E ~ NA SECRE1'lln llE NEGOCIOS :i:mmmos E 

ü'tJR:tPJ:COS DA PREFJ3l:'l!ttRA DO MONIC!PIO DE JUNDXA!, a.os seis -

dias do mês de julho de nd.1 'IlOVecentos e setenta e seis.-

asa.-

( c:J/f ::;;_, l '--<' 
Seoxet1$:rio de Negócios 

:Cnte:rnos e Jlld'.dicos 



o 

o 

~~ 
Câmara Municipal 

Jundiaí 
SÃO PAULO 

PROCURADORIA JURÍDICA 

PARECER Nº 1.039 

PROJETO DE LEI Nº 12.952 

fls. \0 
. proc •. _-dtr 
l 
'---r---1 

PROCESSO Nº 83.476 

De autoria do Vereador DOUGLAS DO 
NASCIMENTO MEDEIROS, o presente projeto de lei revoga as Leis 2.022/1873, 
2.093/1975, 2.116/1975 e 2.185/1976 (aprovadas na 7ª Legislatura - 30/01/1973 a 
31/01/1977). 

A propositura encontra sua justificativa às 
fls. 03, e vem instruída com os documentos de fls. 04/09. 

É o relatório. 

PARECER: 

O projeto de lei em exame se nos afigura 

revestido da condição legalidade no que concerne à competência (L.O.M. - art. 6°, 

"caput", c/c o art. 13, 1, interpretado a contrário senso), e quanto à iniciativa, que no 

caso específico em tela é concorrente (L.O.M. art. 45), em face de intentar a 

revogação das Leis 2.022/1873, 2.093/1975, 2.116/1975 e 2.185/1976 (aprovadas 

na 7ª Legislatura - 30/01/1973 a 31/01/1977), consoante os argumentos expressos 

na sua justificativa. 

A matéria é de natureza legislativa, da 

órbita de lei ordinária, em face de buscar revogar normas legais locais que, em 

tese, não mais estão produzindo efeitos, estando situada no mesmo nível 

daquelas. 

Abrimos um parêntese para esclarecer que 

este órgão técnico não pode afirmar acerca da vigência das referidas normas, e se 

de alguma forma ainda estão produzindo efeitos. Entretanto, consideramos que a 

proposta se insere no rol de atribuições do Legislativo, e neste aspecto não 
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Jundiaí 
SÃO PAULO 

vislumbramos empecilhos ·que possam incidir sobre a pretensão. Decerto que se o 

Chefe do Executivo houver por bem vetar total ou parcialmente, com argumentos 

plausíveis, alguma das normas que se objetiva revogar, poderemos rever esta 

análise, desconsiderando-a. Relativamente ao quesito mérito, pronunciar-se-á o 

soberano Plenário. 

DA COMISSÃO A SER OUVIDA: 

Deverá ser ouvida tão somente a 

Comissão de Justiça e Redação. 

QUORUM: maioria simples (art. 44, 

"caput", L.O.M.). 

S.m.e. 

~olUlfdo ÓaJ.iM JJJ.ilul., 
Ronaldo Salles Vieira Fábio Nada Pedro 

Procurador Jurídico 

~~ 
Brígida F. G. Riccetto 

Estagiária de Direito Estagiário de Direito 
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Jundiaí 
sAo PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO PROCESSO 83.476 

PROJETO DE LEI 12.952, do Vereador DOUGLAS DO NASCIMENTO MEDEIROS, que 
revoga as Leis 2.022/1973, 2.093/1975, 2.116/1975 e 2.185/1976 (aprovadas na 7ª Legislatura -
31/01/1973 a 31/01/1977). 

PARECER 

Este projeto abrange a necessidade de organizarmos as leis do Município, iniciando 

pelas que estão sem efeito, para uma melhor disposição do ordenamento jurídico no âmbito municipal. 

Na prática, tais normas já estão revogadas tacitamente. 

O parecer juntado aos autos pela Procuradoria Jurídica insertos nas fls. 10/11, 

confirma a condição de legalidade para o prosseguimento do projeto, não havendo empecilhos para 

acometer a pretensão do projeto. 

Vista assim, positivamente, a conformidade da matéria ao direito - alçada reservada a 

esta Comissão no Regimento Interno (art. 47, I) -, este relator oferece voto favorável. 

Ívl,,1174)~~ 

~~;lJ,:ROS 

TINS 

Sala das Comissões, 02-07-2019. 

EDIC~~ 
"Edicarlos - Vetor Oeste" 
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SÃO PAULO 

Processo 83.476 

Autógrafo 
PROJETO DE LEI Nº. 12.952 

Revoga as Leis 2.022/1973, 2.093/1975, 2.116/1975 e 2.185/1976 
(aprovadas na 7ª Legislatura - 31/01/1973 a 31/01/1977). 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, Estado de São 

Paulo, faz saber que em 03 de setembro de 2019 o Plenário aprovou: 

Art. 12
• São revogadas as seguintes leis: 

1 - nº 2.022, de 07 de novembro de 1973, que cria a Comissão de 

Assistência ao Estudante-Case; 

li - nQ 2.093, de 25 de março de 1975, que dispõe sobre organização 

e atribuições da Comissão Municipal de Trânsito; 

Ili - nQ 2.116, de 20 de junho de 1975, que institui a "Semana do 

Sorriso"; e 

IV - nº 2.185, de 06 de julho de 1976, que oficializa o "Baile da 

Palheta". 

Art. 22
• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, em três de setembro de dois mil e 

dezenove (03/09/2019). 

Elt 
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PROJETO DE LEI N.0 12.952 

PROCESSO Nº. 83.476 

~~ 
Câmara Municipal 

Jundiaí 
SÃO PAULO 

RECIBO DE AUTÓGRAFO 

- -- ·------------··-----

DATA DE ENTREGA NA PREFEITURA: at.i,oq,,9 

ASSINATURAS: 

RECEBEDOR: ______ k-=-=~·'*""'F--------

PRAZO PARA SANÇÃO/VETO 

(15 dias úteis - LOJ, art. 53) 
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• PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP 

~ 
~ 

Ofício GP.Ln.º 319/2019 

Processo n.º 29.366-0/2019 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 

11 niiíiirffiíl'l1HHl1 
Protocolo Geral nº 83982/2019 
Data: 24/09/2019 Horário: 13:46 

Administrativo -

~--- ----- ----- _,. 

Jundiaí, 23 de setembro de 2019. 

Encaminhamos a V.Exa., cópia da Lei nº 9.290, objeto do 

Projeto de Lei nº 12.952, promulgada nesta data, por este Executivo. 

estima e distinta consideração. 

Ao 

Exmo. 

Vereador FAOUAZ TAHA 

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de elevada 

Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí 

NESTA 

scc.l 
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Processo nº 29 .366-0/2019 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP 

LEI N.º 9.2902 DE 23 DE SETEMBRO DE 2019 

Revoga as Leis 2.022/1973, 2.093/1975, 2.116/1975 e 2.185/1976 

(aprovadas na 7ª Legislatura- 31/01/1973 a 31/01/1977). 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, Estado de São Paulo, de acordo 

com o que decretou a Câmara Municipal em Sessão Ordinária realizada no dia 03 de setembro 

de 2019, PROMULGA a seguinte Lei:-

Art. lQ. São revogadas as seguintes leis: 

I - nº 2.022, de 07 de novembro de 1973, que cria a Comissão de Assistência ao 

Estudante-Case; 

II- nº 2.093, de 25 de março de 1975, que dispõe sobre organização e atribuições 

da Comissão Municipal de Trânsito; 

III -nº 2.116, de 20 de junho de 1975, que institui a "Semana do Sorriso"; e 

de 1976, que oficializa o "Baile da Palheta". 

ta de sua publicação. 

LU 

refeito Municipal 

Registrada na Unidade de Gestão da Casa C 'il do Município de Jundiaí, aos vinte e três dias 

do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, e publicada na Imprensa Oficial do 

Município. 

scc.1 

GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS 

Gestor da Unidade da Casa Civil 
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